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Corona: extra tegemoetkoming voor internaten 

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de 

kosten voor Corona. 

De middelen bestaan uit drie delen: 

• extra werkingsmiddelen per interne voor veiligheid en hygiëne; 

• extra werkingsmiddelen voor extra opvang tussen 27 maart en 30 juni 2020; 

• korte vervangingen. 

1 Extra werkingsmiddelen per interne voor veiligheid en hygiëne 

Er worden 23,90 euro extra werkingsmiddelen toegekend per interne voor de laatste vier maanden 

van schooljaar 2019-2020 en 13,80 euro per interne voor de eerste vier maanden van schooljaar 

2020-2021. 

De extra werkingsmiddelen per interne zijn bedoeld voor: 

• de aankoop van mondmaskers voor de personeelsleden en de internen; 

• de aankoop van het nodige poetsmateriaal; 

• de inzet van extra poetspersoneel; 

• de aankoop van ander materiaal m.b.t. de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, zoals 

ontsmettingsmiddelen, kuisproducten; 

• andere noodzakelijke hygiënische infrastructuur. 

Wanneer het boekjaar overeenstemt met het kalenderjaar, dan moeten deze middelen niet worden 

verdeeld over meerdere boekjaren: al deze middelen zijn bedoeld voor kalenderjaar 2020. 

De toekenning gebeurt op basis van het aantal financierbare internen op 1 februari 2020 of de 

daarmee overeenstemmende telperiode.  

Internen waarvoor het gesubsidieerde internaat een tehuis is voor kinderen met ouders die geen 

vaste verblijfplaats hebben, tellen dubbel. 

Voor IPO’s worden de werkingsmiddelen toegekend op basis van het aantal bedden opgenomen in de 

beheersovereenkomst. 

2 Extra werkingsmiddelen voor extra opvang tussen 27 maart en 30 juni 

2020 

Aan gesubsidieerde schippershuizen en IPO’s wordt 25 euro per dag extra opvang toegekend. Aan de 

andere internaten is dat 100 euro per dag. De regeling voor de paasvakantie wordt nu dus verlengd 

tot het einde van schooljaar 2019-2020 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen


2020-11-16  2 van 2 

Deze middelen zijn bedoeld voor opvang van internen op momenten dat het internaat normaal niet 

open is en waarvoor het internaat geen omkadering krijgt: 

• buiten de normale openstelling van het internaat; 

• internen afkomstig van een ander internaat dat om organisatorische redenen de opvang niet zelf 

kon verzorgen. 

De internen die recht geven op deze middelen zijn:  

• uit huis geplaatste jongeren; 

• jongeren die zich omwille van hun beperking in combinatie met de draagkracht van het gezin in 

een kwetsbare positie bevonden. 

Er is al eerder 50 euro per halve dag toegekend voor de extra opvang tijdens het eerste semester 

van schooljaar 2020-2021. 

3 Korte vervangingen 

Over de korte vervangingen is al gecommuniceerd in de Nieuwsbrief nr. 221 van 19 november 2020 

en in de Extra nieuwsbrief rond corona: heropstart na herfstvakantie. 

https://katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/vervangingen-voor-afwezigheden-van-minder-dan-10-werkdagen?utm_campaign=Algemene%20Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_source=transactional&newsitem=e6263fd9-972a-4e5f-90e8-afc13ae500a0
https://katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/korte-vervangingen-sneller-mogelijk?utm_campaign=Algemene%20Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_source=transactional&newsitem=06cdf202-07cf-4a63-8495-2f6aa10dc5f9

